
 

 

 

3 mrt. 2023 

Zendingsdienst “Volhouden!  

Voorganger:  

 Ds. J.J. de Lange 

Organist:  

 Klaas Hofstra 

Orgelspel/muziek op beamer  

Lied voor de dienst  

Welkom & Mededelingen  

Aansteken zendingskaars  

Introductie op de dienst 

Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 6  

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Zingen Projectlied: “Wie is Hij?”  

Uitleg bij de liturgische bloem-

schikking 

Gebed van verootmoediging  

Zingen: Ps. 51b  

Leefregel  

Gesprek met Younas Mehdi  

Lied: “Wij danken U, God”  

Gebed bij de opening van het 

Woord 

Schriftlezing: Matteus 17: 1-9 

Zingen: Lied 545  

Schriftlezing: Marcus 4:35-41 

Lied “Jezus is mijn herder”  

Preek  “Volhouden! … als Jezus 

volgen moeilijk is” 

Zingen: Lied 913: 1, 3 en 4  

Pastorale mededelingen 

Gedachtenis Br. Foppe Hoekstra 

Zingen: Lied 726: 1 en 5 

Dankgebed en voorbeden  

Inzameling van de gaven  

Slotlied: Lied 416  

Zegen 

Liturgie 5 maart 

Nr.153 Efkes Byprate  

Bernetsjerke 

 

Der is snein 
wer berne- 
tsjerke 
 
Lieding: 
 
Anna, Marco, 
Christina 

 
De collecte op zondag 5 maart 
a.s. is bestemd voor de  
zending en wordt besteed aan 
de christenen in Pakistan.  

In Pakistan zijn de christenen 
flink in de minderheid, 2% van 
de bevolking is Christen. De 
Christelijke gemeenschap voelt 
zich steeds meer gevangen 
tussen de Islamitische groepe-
ringen die in het land actief 
zijn, de regering is deze groe-
pen gunstig gezind. 
Er is een stille plaag van ont-
voeringen, gedwongen huwelij-
ken en dwangbekeringen van 
christelijke meisjes en vrou-
wen. Christelijke mannen zijn 
bijzonder kwetsbaar om vals 
beschuldigd te worden. Velen 
leven in constante angst voor 
beschuldigingen van godslaste-
ring, valse aanklachten, vernie-
tiging van hun eigendommen, 
arrestatie, opsluiting, afranse-
ling, marteling of zelfs execu-
tie. Omdat ze als tweederangs-
burger worden gezien, krijgen 
christenen meestal de smerig-
ste of moeilijkste baantjes. 
 

 Collecte 5 maart 

 
 
 

 

 
De komende week staan er 
weer themabijeenkomsten  
gepland.  
Gemeenteleden die zich heb-
ben opgegeven voor deze bij-
eenkomsten hebben allen per-
soonlijk bericht ontvangen. 
 
Woensdag 8 maart om 10.00 
uur 
Gastadres:  
Hayke en Anke Haanstra 
Feanhústerpaad 4 
Gespreksleider: Hayke Haan-
stra 
 
Woensdag 8 maart om 10.00 
uur 
Gastadres:  
Jisk en Lummy Cordes  
Ljippenstâl 70 
Gespreksleider: Pastor Johan-
na Bloem- Schaafsma 
 
Woensdag 8 maart om 20.30 
uur 
Gastadres:  
Folkert en Geartsje Duipmans 
Ljippenstâl 58 
Gesprekleider: Aan Pander 

Tienerdienst  

Collecte bidstond 8 maart 

De collecte wordt gehouden 
voor noodhulp van de aard- 
beving in Syrië 

Zie voor meer informatie over 
deze collecte op de volgende 
pagina van deze Efkes Bypra-
te 

Themabijeenkomsten 

   

   Onze 

 gedachten  

 zijn bij de  

 familie van:  

 

      Foppe Hoekstra 



 

 

 
Petitie Amnesty 
groep Garyp 

Op 8 maart is het Internationa-

le Vrouwendag, vanuit Amnes-

ty International staan we dan 

stil bij de vrouwenrechten in 

Afghanistan. 

Sinds de Taliban in Afghanistan 
in 2022 de macht overnamen, 
braken zij hun belofte om de 
rechten van vrouwen te be-
schermen. Zij worden nu het 
zwaarst getroffen. Vrouwen die 
voor de regering werkten wer-
den massaal ontslagen. Meisjes 
is het verboden om naar de 
middelbare school of de uni-
versiteit te gaan. Vrouwen en 
meisje mogen niet langer spor-
ten en parken zijn voor hen 
verboden terrein. Ook worden 
ze gevangen gezet voor kleine 
overtredingen van discrimine-
rende regels.   
Sinds de Taliban aan de macht 
kwamen, verliest de bevolking 
steeds meer vrijheden. Duizen-
den Afghanen worden willekeu-
rig vastgehouden, zijn gemar-
teld of werden ver-
moord. Daarom roepen we de 
Taliban op om de rechten van 
meisjes en vrouwen te respec-
teren. Door middel van een 
petitie. 
 
Gedurende de maand maart 
liggen er bij de uitgangen van 
beide kerken een petitie om te 
kunnen ondertekenen. 

 
Woensdag 8 maart 2023   Bidstond: Collecte bestemd voor 
noodhulp aardbeving in Syrië  
 
De collecte op Biddag voor Gewas en Arbeid, is bestemd voor de 
zwaar getroffen bevolking van Syrië. Uw donaties is zijn t/m 15 
maart a.s. welkom op: 
bankrekening  NL12 RABO 0362 7777 05 onder vermelding 
Noodhulp aardbeving. via de ScipioApp of in de collectebus bij 
de Spar (envelop Noodhulp ) 
Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende 
aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Veel ge-
bouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.a. kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voor-
zien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. 
 
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de 
slachtoffers in Syrië, omdat 
we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek 
kunnen geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog ge-
volgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote 
ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te 
moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn Ker-
ken vangen zoveel mogelijk mensen op. Anderen krijgen dak 
zeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed moge-
lijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 
 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! 

Collecte 8  maart Petitie Amnesty Garyp 


